
 
 
 
          

A N U N Ţ 
 

În baza prevederilor Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ale Legii nr. 35/1990 privind Statutul 
personalului aeronautic din aviația militară a României, ambele cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.A.I. 
nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., Inspectoratul General de 
Aviație al Ministerului Afacerilor Interne – Unitatea Specială de Aviație București organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei de șef birou la Biroul Exploatare Aeronave, cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor aparţinând 
Ministerului Afacerilor Interne, care îndeplinesc condițiile legale. 

 

Pentru a putea participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele 
condiţii: 

- să fie absolvenţi de studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licență ciclul I – Bologna, absolvite 
cu diplomă de licență/echivalentă în domeniul fundamental: științe inginerești: 

o ramura de știință: ingineria transporturilor – domeniul de licență: inginerie 
aerospațială – specializarea: aeronave și motoare de aviație sau echipamente 
și instalații de aviație;   
o ramura de știință: inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și 

management – domeniul de licență: inginerie de armament, rachete și muniții – specializarea: armament, rachete, 
muniții de aviație și sisteme de salvare;  

- să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului: 
                     - să aibă gradul minim necesar pentru ocuparea postului de locotenent; 

 - să deţină certificat sau autorizaţie de acces la informaţii clasificate1; 
 - să aibă cel puțin 2 ani vechime în muncă, precum și în structurile M.A.I. 
 - să dețină brevet care să ateste calitatea de personal navigant, cu licență de zbor valabilă2; 
 - să dețină licență militară de personal tehnic-ingineresc, aflată în perioada de valabilitate; 

                     - dă dețină documente3 de certificare eliberate de Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi 
Spaţială „General doctor aviator VICTOR ANASTASIU” (INMAS), în condiţiile O.M.Ap.N. nr. M 45/2013 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind selecţia şi expertiza medicală şi psihologică a personalului aeronautic care 
execută activităţi aeronautice militare şi a Normelor tehnice medicale si psihologice specifice aferente, publicat în 
Monitorul oficial nr.295 din 23.05.2013, corespunzătoare specialității de personal navigant, grupa III c; 
       - să aibă cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei4; 
       - să nu fie cercetați disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în 
condiţiile art.17 alin.(2) din anexa 7 la O.M.A.I. nr. 177/2016 privind  activitatea de management resurse umane în 
unitățile militare ale M.A.I.; 

- să fi obţinut calificativul de cel puţin „FOARTE BUN” la ultimele două aprecieri anuale de serviciu; 
- să fie declaraţi ”apt medical” și ”apt” la evaluarea psihologică pentru ocuparea unei funcţii de conducere. 

 

În temeiul prevederilor art. 22 alin.(2), lit. d) din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de 
management resurse umane în unitățile militare ale M.A.I., fișa postului scos la concurs poate fi consultată de către 
candidați, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate, la sediul unității 
organizatoare, respectiv Calea Ion Zăvoi nr.14, sector 1, Bucureşti.  

Cererile de înscriere la concurs vor fi adresate inspectorului general al Inspectoratului General de Aviaţie şi 
se vor depune la secretariatul Serviciului Management Resurse Umane, cu sediul în Calea Ion Zăvoi nr.14, sector 1, 
Bucureşti, până la data de 11.07.2018, ora 16.00. Cererile de înscriere vor fi însoțite de curriculum vitae și copia actului 
de identitate. Acestea pot fi transmite și prin posta electronică, la adresa de e-mail: resurse.ia@mai.gov.ro sau la 
numărul de fax.: 021.311.39.09. 

 

                                                 
1 Postul presupune acces la informaţii de nivel „SECRET”, procedura de avizare fiind declanşată ulterior încadrării postului (Neobţinerea 

conduce la eliberarea din funcţie). 
       2  Brevetul poate fi obținut în maxim 12 luni de la încadrarea pe post, fie după parcurgerea programului de pregătire destinat dezvoltării 
competențelor necesare și după echivalarea documentelor de atestare. Neobţinerea conduce la eliberarea din funcţie. 
         3  Documentele trebuie să se afle în perioada de valabilitate.  
       4 Conform prevederilor art. 32 alin.(2) pct. IV din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr. 177/2016. 
 

mailto:resurse.ia@mai.gov.ro


Testarea psihologică se va desfăşura în cadrul structurilor de specialitate ale M.A.I., în baza planificărilor 
efectuate de Inspectoratul General de Aviaţie, rezultatul evaluării urmând a fi depus prin grija unităţii organizatoare, la 
dosarul de concurs la data eliberării, dar nu mai târziu de data concursului. Planificarea candidaților în vederea susținerii 
evaluării psihologice se va realiza după finalizarea perioadei de înscriere, urmând ca data, ora, locul și alte informații 
privind desfășurarea evaluării să fie postate pe pagina de internet a instituției. 

       
Dosarele de recrutare vor fi depuse până la data de 18.07.2018, ora 16.00 la Serviciul Management 

Resurse Umane şi vor conţine următoarele documente: 
- cererea de înscriere şi curriculum vitae; 
- copii ale actului de identitate și ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de 

cerinţele postului (inclusiv supliment la diplomă/foaie matricolă); 
- documente de certificare eliberate de I.N.M.A.S. corespunzătoare specialității de personal navigant, grupa III c; 
- documente conform reglementărilor S.M.F.A. care atestă deținerea licenței militare de personal tehnic-

ingineresc; 
- adeverință care conține rezultatul ultimului examen medical de bilanț eliberată de medicul de unitate; 
- cazier judiciar; 
- declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare; 
- adeverinţă eliberată de unitatea de proveniență din care să reiasă: 

 perioada de valabilitate a autorizației la informații clasificate și nivelul de acces; 

 calificativele obţinute la ultimele două aprecieri anuale de serviciu; 

 faptul că nu sunt cercetați disciplinar, nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare 
şi nu sunt puşi la dispoziţie în condiţiile art.17 alin.(2) din anexa 7 la O.M.A.I. nr. 
177/2016 privind  activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale 
M.A.I.; 

 vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei 5. 
 

În conformitate cu prevederile art. 62 alin.(1) și (2) din Anexa nr.3 la O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de 
management resurse umane în unitățile militare ale M.A.I., copiile documentelor solicitate se realizează de 
compartimentul cu sarcini de recrutare, se certifică pentru conformitate și se semnează de către persoana desemnată și 
de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după realizarea copiilor. Documentele solicitate 
pot fi depuse și în copie legalizată, situație în care activitățile prevăzute anterior nu se mai realizează. 

 

La concurs pot participa numai candidaţii al căror dosar de recrutare este complet şi corect întocmit la 
termenul limită de depunere a acestora. 

       
Concursul se va desfăşura în data de 26.07.2018, ora 11.00, la sediul Inspectoratului General de Aviaţie al 

M.A.I. din Bucureşti, sector 1, Calea Ion Zăvoi, nr. 14 şi va consta în susţinerea unui interviu structurat pe subiecte 
profesionale. 

 Concursul se va înregistra audio-video și se va desfășura după următorul grafic: 
 întrunirea comisiei de concurs: ora 08.30; 
 instructajul candidaților: ora 10.30-11.00; 
 desfășurarea interviului structurat pe subiecte profesionale: începând cu ora 11.00; 
 afișarea grilei de apreciere: după ora 13.00, în raport de numărul candidaților. 

Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la interviul structurat pe subiecte profesionale poate contesta numai 
nota proprie, formulând contestația o singură dată, în termen de 24 de ore de la afișare. 

Soluționarea eventualelor contestații se realizează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de 
depunere. 

Candidaților li se comunică rezultatele la contestații prin afișare la sediul Inspectoratului General de Aviație din 
Calea Ion Zăvoi nr.14, sector 1, Bucureşti și, dacă există posibilitatea, prin postarea pe pagina de internet a unității. 

  Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare, documentele necesare, tematica şi bibliografia, se pot 
obţine la telefoanele: 021.310.43.99, interior 17.987 în zilele lucrătoare, între orele 08.00-16.00 sau pe adresa internet: 
http:// www.aviatie.mai.gov.ro. 

 

 Anunțul este publicat pe site-ul instituției și afișat la avizierul unității începând cu data de 27.06.2018. 
   

  TEMATICĂ: 

 Reguli de mentenanță a echipamentelor de aviaţie  

 Asistența tehnică ce se execută la aeronave; 

http://www.aviatie.mai.gov.ro/


 Pregătirea pentru zbor a aeronavelor; 

 Mentenanța aeronavelor în situații speciale; 

 Asigurarea cu mijloace tehnice de aerodrom; 

 Documentația de planificare și evidență a exploatării și reparării tehnice de aviație; 

 Zborul aeronavelor militare; 

 Zborurile tehnice ale aeronavelor; 

 Selecţionarea,  pregătirea, verificarea si atestarea personalului aeronautic pentru executarea exploatării la sol a 
aeronavelor; 

 Declasarea şi casarea bunurilor materiale. 

 Răspunderea materială a militarilor pentru pagube produse M.A.I. 

 Organizarea şi conducerea evidenţei tehnico-operative a bunurilor materiale în unităţile bugetare ale M.A.I.; 
 

BIBLIOGRAFIE : 

 Instrucţiuni M.Ap.N. nr. L-11-2/2011  pentru mentenanţa echipamentelor de aviație; 

 F.A./Av.1 - regulamentul pentru zbor al aviaţiei militare; 

 F.A./Av.9 – norme pentru executarea zborurilor tehnice in forţele aeriene; 

 M 15/2015 – norme privind obținerea, menținerea si ridicarea titlurilor de clasificare si specializare pentru personalul 
aeronautic din M.Ap.N. si alte instituții sau structuri care desfășoară activități aeronautice militare; 

 Legea nr 35/1990 privind Statutul personalului aeronautic din aviaţia militara a României, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare; 

 I.M.I. nr. 167/2009 privind scoaterea din funcțiune, valorificarea si casarea bunurilor in unitățile Ministerului 
Administrației si Internelor; 

 O.U.G. nr. 121 /1998 privind răspunderea materială a militarilor cu modificările şi completările ulterioare; 

 INSTRUCŢIUNI nr. 114 / 2013, privind răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse Ministerului 
Afacerilor Interne; 

 ORDIN nr. 126 din 19 august 2016 pentru aprobarea Regulilor şi politicilor contabile în cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne completat cu ORDINUL nr. 47 din 11 mai 2018. 

 

Notă: Se studiază legislația actualizată, cu toate modificările legislative intervenite.        
 


